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Inleiding
Welke uitzendovereenkomst kan ik mijn flexmedewerkers het beste aanbieden?
Of je nu al een tijd actief bent in de uitzendbranche of als je net begint, het blijft
een lastige vraag. Want de wetgeving ontwikkelt zich voortdurend. Bovendien heb
je ook nog eens te maken met de wensen en verwachtingen van opdrachtgevers
en flexmedewerkers. Blijf dan nog maar eens je focus houden op je kernactiviteit:
de acquisitie van nieuwe opdrachtgevers en het verbinden van talent aan tijdelijk of
vast werk.
Om je uitzendovereenkomsten aan te laten sluiten op de twee cao’s voor de
uitzendbranche (ABU en NBBU), is het belangrijk om te weten hoe het fasensysteem
werkt. Dit fasensysteem is vastgelegd in de cao’s.
In deze whitepaper lees je:
Welke uitzendovereenkomsten je binnen dat fasensysteem aan kunt bieden
aan je flexmedewerkers
Hoe je in je uitzendovereenkomst rekening houdt met ziekte van de
flexmedewerker en beëindiging van het contract
Een model uitzendovereenkomst die je zelf aan kunt passen aan jouw situatie
Met onze HelloFlex People whitepapers maken we belangrijke ontwikkelingen in de
flexbranche overzichtelijk voor je. Zodat jij je kunt focussen op jouw kernactiviteiten.
Goede zaken!
HelloFlex People
Ontzorgt uitzendbureaus met backoffice oplossingen.
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1. Hoe werken uitzendovereenkomsten
binnen het fasensysteem?
De uitzendovereenkomst die je afsluit met je flexmedewerker is altijd gebaseerd op een van de twee cao’s voor uitzendkrachten:
van de ABU of van de NBBU.
Naarmate flexmedewerkers langer voor je werken, krijgen ze meer rechten. Die rechten zijn opgedeeld in drie of vier fasen,
afhankelijk van de cao die je volgt. Dit fasensysteem is een wezenlijk onderdeel in de cao’s voor flexmedewerkers. In
deze paragraaf lees je hoe het fasensysteem werkt. Maar laten we eerst even stil staan bij de ABU en NBBU, de twee
brancheorganisaties voor uitzendorganisaties.

De branchekoepel waar je lid
van bent, bepaalt welke cao
van toepassing is

In de uitzendbranche zijn twee cao’s belangrijk: die van de ABU en NBBU. De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)
is de grootste en oudste branche-organisatie. Veel grote uitzendbureaus zijn hierbij aangesloten. De NBBU (Nederlandse
Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) telt veel leden uit het MKB. Wanneer je bent aangesloten bij één van
deze branche-organisaties, geldt voor jou de betreffende cao. Als je niet bij één van beide organisaties bent aangesloten,
dan geldt de ABU-cao als algeheel bindend.
Sinds eind 2016 besloten beide organisaties om gesprekken te starten die moeten leiden tot één cao. Zo ver is het nog
niet. Daarom beschrijven we hier het fasensysteem aan de hand van beide cao’s. Het fasensysteem beslaat een periode
van maximaal vijfenhalf jaar, waarin je kunt werken met flexibele uitzendovereenkomsten. Daarna heeft de flexmedewerker
recht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij jouw uitzendorganisatie.
Uitzendovereenkomsten maken volgens het fasensysteem
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Hoe verder een
flexmedewerker
komt in het
fasensysteem, hoe
meer rechten hij of zij
opbouwt

Hoe verder een flexmedewerker komt in het fasensysteem,
hoe meer rechten hij of zij opbouwt. Maar ook: hoe meer
verbonden hij of zij raakt met jouw uitzendorganisatie.
Het is dus belangrijk dat de uitzendovereenkomst die je
afsluit met je flexmedewerker past bij de juiste fase in het
uitzendproces en bij de cao die van toepassing is.
Fase A / Fase 1 en 2
Deze fase biedt je de grootste flexibiliteit om
flexmedewerkers in te zetten. De flexmedewerker kan
maximaal 78 weken voor je werken. De 78 weken in fase
A worden doorgeteld (alleen gewerkte weken tellen meer),
zolang er geen onderbreking is van meer dan zes maanden
tussen 2 uitzendovereenkomsten. In de ABU-cao wordt
deze periode van 78 weken fase A genoemd. De NBBU
splitst deze periode in twee fasen: Fase 1 (26 weken) en
fase 2 (52 weken).
Tijdens deze fase kun je gebruik maken van het
uitzendbeding. De flexmedewerker heeft dan alléén recht
op loon over de gewerkte uren. Niet gewerkt betekent: geen
loon. Je kunt er ook voor kiezen de flexmedewerker iets
meer zekerheid te bieden. Je sluit dan binnen die 78 weken
een uitzendovereenkomst af voor bepaalde tijd, zonder
uitzendbeding.
Dit heeft wel gevolgen voor het ziekterisico dat je loopt. Je
leest hier meer over in de volgende paragraaf.
Fase B / Fase 3
Na afloop van Fase A (Fase 1 en 2), komt de flexmedewerker
in Fase B terecht volgens de ABU-cao (en Fase 3 volgens
de NBBU-cao). Ook als hij of zij er even tussenuit gaat,
maar binnen 26 weken weer aan de slag gaat bij jouw
uitzendorganisatie, komt hij of zij weer in Fase B/ Fase 3. In
deze fase sluit je tijdelijke detacheringsovereenkomsten of
arbeidsovereenkomsten af voor bepaalde tijd en kun je het
uitzendbeding niet langer gebruiken. Fase B/Fase 3 duurt
maximaal 4 jaar of eindigt na 6 contracten. In deze fase
hebben flexmedewerkers ook recht op loon als er geen werk
voor ze is. Bovendien genieten ze in deze fase urengarantie.

Als uitzender moet je er dus in deze fase voor zorgen dat
er altijd werk voor hen is. Als de flexmedewerker jouw
aangeboden werk weigert, kunnen de rechten vervallen op
vervangend werk en het recht op het doorbetalen van loon.
Fase C / Fase 4
Blijft de flexmedewerker na Fase B nog steeds voor je werken,
of gaat hij of zij binnen zes maanden na het afronden van
Fase B weer voor je aan de slag, dan komt hij of zij in Fase C
(ABU-cao) of Fase 4 (NBBU-cao). Als de onderbreking van
het werk tussen het laatste en volgende contract langer
duurt dan 26 weken, dan komt de flexmedewerker weer in
Fase A (Fase 1) terecht.
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2. Waar moet ik rekening mee houden
bij het doorbetalen van loon bij ziekte?
Bij contracten mét uitzendbeding ontvangt de flexmedewerker via het UWV 70% van het loon, door jou aangevuld met
20% of 21%. Dit is afhankelijk van welke cao je volgt, de ABU of NBBU-cao. Bij contracten zonder uitzendbeding ligt
het net even anders. De flexmedewerker heeft bij dan na één of twee wachtdagen bij ziekte recht op het doorbetalen
van 90% of 91% van het loon. Loopt het dienstverband af en is je flexmedewerker nog steeds ziek, dan heeft hij of
zij recht op de Ziektewetuitkering van 70%.
Tijdens het eerste jaar van de ziekte van een

20% 21%
of

flexmedewerker lijken de ABU- en NBBU-cao’s op elkaar.
Vanaf het tweede jaar ontstaan er grote verschillen voor
de rechten en plichten van de flexmedewerker.

Met dit percentage wordt het
loon aangevuld, afhankelijk
van de CAO die geldt
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3. Waar moet ik rekening mee houden
bij beëindiging?
!

De fase van de uitzendovereenkomst

!

Leegloop- en transitievergoeding

De fase van de uitzendovereenkomst
De mogelijkheid om de uitzendovereenkomst te beëindigen, verschilt per fase.

Fase A /
Fase 1 en 2

Uitzendovereenkomst opzeggen in Fase A / Fase 1 en 2:
Bij overeenkomsten met uitzendbeding kan de flexmedewerker dit per direct met uiterlijk 1 werkdag voorafgaand
de beëindiging. Bij overeenkomsten met uitzendbeding eindigt de overeenkomst automatisch na het beëindigen
van de opdracht. Hoe langer de opdracht heeft geduurd, des te eerder moet je de flexmedewerker melden dat
de opdracht, en daarmee de uitzendovereenkomst, eindigt. Als de opdracht bijvoorbeeld maximaal 12 weken
duurt, geldt er geen opzegtermijn. Duurt de opdracht 52 tot 78 weken, dan geldt er een opzegtermijn van 14
kalenderdagen.
De opzegtermijnen zijn:

0 tot 12 weken
12 tot 26 weken
26 tot 52 weken
52 t/m 78 weken

-

0
5
10
14

Uitsluiting van tussentijds opzeggen is alleen mogelijk als de overeenkomst is aangegaan voor 3 mnd of langer.
Contracten die langer lopen dan 6 maanden moeten maximaal 1 maand voor einde datum aangezegd worden.
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Fase B /
Fase 3

(Detacherings)overeenkomst beëindigen in Fase B / Fase 3:
Tussentijds beëindigen kan alleen wanneer dit explicitiet is overeengekomen en opgenomen in de
overeenkomst. De opzegging kan door de flexmedewerker gedaan worden. De uitzendorganisatie zal
altijd toestemming van het UWV moeten hebben.

Fase C /
Fase 4

(Detacherings)overeenkomst beëindigen in Fase C / Fase 4:
De opzegtermijn is een maand, zowel voor de uitzender als voor de flexmedewerker. In de overeenkomst
kun je een langere opzegtermijn opnemen.

Leegloop- en transitievergoeding
Daarnaast zijn de zogeheten ’leegloop en tranisitievergoeding’ nog iets om rekening mee te houden. Indien de flexmedewerker
langer dan 2 jaar voor jouw uitzendorganisatie heeft gewerkt, heeft hij of zij recht op een transitievergoeding.
De transitievergoeding bij ontslag kan gebruikt worden voor van werk naar werktrajecten (outplacement), opleiding of als
een aanvulling op een lager inkomen of een ww-uitkering. Verder bestaat er een afdwingbaar recht op de vergoeding als je
zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever.
De transitievergoeding wordt berekend op basis van het bruto maandsalaris (+8% vakantiegeld) en de duur van de
arbeidsovereenkomst. Indien de opdracht ten einde is en de flexmedewerker werkt niet, dan ben je verplicht om contracturen
te betalen. Dit zijn de zogenaamde leegloopuren.
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4. Checklist Fasensysteem
Pensioenopbouw:			
Basisregeling:
21 jaar of ouder en na 26 gewerkte weken.
Plusregeling:
21 jaar of ouder en 78 gewerkte weken bij dezelfde
intermediair of 52 weken deelnemer aan de
basisregeling zijn geweest bij een andere intermediair
zonder onderbreking van 52 weken of langer.

Fase 1

In 26 gewerkte weken
met of zonder
uitzendbeding

Fase A

78 gewerkte weken
met of zonder beding

Fase 2

Arbeidsovereenkomst met
uitzendbeding Fase A of Fase 1-2

In 52 gewerkte weken
met of zonder
uitzendbeding

Ziekte betekent einde arbeidsovereenkomst.
70% ziekengeld UWV + 21% (ABU) of 20% (NBBU)
aanvulling gedurende de eerste 52 weken.
Gedurende de 53e tot en met de 104e week 80%
(70% + 10%)

Fase B

Fase 3

Fase C

Fase 4

detacheringsovereenkomst
voor bepaalde tijd
gedurende 4 jaar en
maximaal 6 contracten

detacheringsovereenkomst
voor bepaalde tijd
gedurende 4 jaar en
maximaal 6 contracten

Arbeidsovereenkomst zonder
uitzendbeding Fase A of Fase 1-2
ABU: 1 wachtdag en 91% ziekengeld
NBBU: 2 wachtdagen 90% ziekengeld van
uitzendorganisatie gedurende de looptijd contract.
Bij einde contract ziekengeld UWV (70%).

Arbeidsovereenkomst Fase B of Fase 3
ABU: 1 wachtdag en 91% ziekengeld
NBBU: 2 wachtdagen 90% ziekengeld van
uitzendorganisatie gedurende de looptijd contract.
Bij einde contract ziekengeld UWV (70%).

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst Fase C of Fase 4
Na 1 wachtdag ABU of 2 wachtdagen NBBU
ontvangt de flexmedewerker 91% of 90% ziekengeld
van de uitzendorganisatie.
Uitzendovereenkomsten maken volgens het fasensysteem
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4. Hoe wij je kunnen helpen bij de keuze
van de contractvormen en meer…

De wet- en regelgeving verandert snel. Gelukkig zijn er partijen die al deze wijzigingen graag voor jou op de voet volgen.
Die je daarnaast begeleiden met de opbouw van je verschillende flexibele contracten.
Eén van die partijen is HelloFlex People. HelloFlex People biedt je de middelen om je op jouw commerciële groei te richten,
door jou te ontzorgen van je dagelijkse administratieve rompslomp. Op deze manier houd je ook meer tijd over om de
HR-vragen van je klanten op te lossen.

Besteed het juridisch
werkgeverschap uit en voldoe
automatisch aan de laatste
wet- en regelgeving
HelloFlex
People
HelloFlex People neemt het juridisch werkgeverschap uit handen. We zijn lid van zowel ABU als NBBU waardoor de
uitzendovereenkomst en detacheringsovereenkomst tussen jou en de flexmedewerker altijd voldoet aan de wet- en
regelgeving van de geldende cao. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle meest recente wijzigingen in de wet zijn doorgevoerd
in de software die wij gebruiken. Die kennis delen we uiteraard graag met je.
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Zet de volgende stap!
Je hebt nu een beeld van de verschillende flexibele contracten zoals die
in het fasensytsteem gelden.
Naast de aandachtspunten in deze whitepaper blijven er altijd punten
over die specifiek voor jouw onderneming van belang zijn. Hoe krijg
je daar inzicht in? Wat helpt, is een goed gesprek met iemand die zijn
sporen binnen de uitzendbranche heeft verdiend.

Plan een vrijblijvend adviesgesprek in
Wij plannen graag een afspraak met jou in voor een persoonlijk
gesprek op een moment dat het jou uitkomt. Tijdens deze vrijblijvende
kennismaking houdt onze specialist jouw onderneming op een aantal
essentiële punten tegen het licht, zoals:
Wet- en regelgeving contractvormen ABU of NBBU
Tips en valkuilen bij het opstellen van flexibele contracten
Wet- en regelgeving
Op basis van jouw antwoorden krijg je een advies, waarin
staat welk type flexibel contract in jouw situatie het beste is.

Direct een van onze
specialisten spreken?

Edwin Beekman

Account manager HelloFlex People
ebeekman@helloflexpeople.com
06 15 41 76 20

Persoonlijk advies afgestemd op jouw organisatie

Bel nu		

Stuur een e-mail

Direct sparren met onze backoffice specialist

035 646 4408

salesaanvragen@helloflexpeople.com

Quick wins om snel te groeien
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Over HelloFlex People
HelloFlex People ontzorgt je door je backoffice werk uit handen
te nemen, innovatieve software beschikbaar te stellen en door
onze kennis met je te delen. Dit doen we sinds 2008 voor bijna
140 bedrijven in de flexbranche. Hiermee zijn we de eerste
aanbieder van software en services voor intermediairs.
Inmiddels is HelloFlex People uitgegroeid tot een gevarieerde
groep specialisten, bestaande uit mensen die zelf jarenlang bij
een uitzendbureau hebben gewerkt. We weten als geen ander
wat je als intermediair nodig hebt om je werk goed te doen.

Verzekerd van
expertise
Als intermediair ben je verzekerd van
onze expertise op het gebied van de
relevante wet- en regelgeving,
alsmede onze certificeringen en
branchelidmaatschap.

De intelligentie van HelloFlex software helpt ons onze
dienstverlening te versterken en de tools om jou te ontzorgen
steeds verder te verfijnen. Als aangesloten intermediair profiteer
jij mee van het succes van HelloFlex group.
HelloFlex People richt zich uitsluitend op intermediairs in de
flexbranche. Dat betekent dat wij niet rechtstreeks zaken doen
met opdrachtgevers. Daarmee onderscheiden wij ons van alle
andere backoffice service bureaus die ook rechtstreeks zaken
doen met jouw opdrachtgevers.

Juridisch
werkgeverschap
Wij verzorgen alles voor je, waaronder
vierwekelijkse verloning en betaling,
contractbewaking, verzuimbegeleiding,
facturaties, incasso- en
debiteurenbeheer.

Jouw kennis- en
groeipartner
HelloFlex People is jouw actieve
kennis- en groeipartner. Wanneer je
je bij ons aansluit, gaan we samen
toewerken naar voorwaarden om je
snel te laten groeien.

HelloFlex
People

info@helloflexpeople.com | 035 646 4412 | www.helloflexpeople.com | Julianalaan 1 , 1213 AP Hilversum

HelloFlex group 2018 ©

